
 

Regulamin rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej 

 do klas pierwszych (w trybie czteroletnim) 

XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie na rok szkolny 2020/2021 

  

  §1 

 PODSTAWĄ PRAWNĄ REGULAMINU REKRUTACJI SĄ: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz.60) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16  marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U.z 2017r. poz. 610) 

4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Nr 6/20 z dnia 29 stycznia 2020r. 

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz 

określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 

  

§2 

W roku szkolnym 2020/2021 przewiduje się otworzenie następujących oddziałów klas I w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii 
Krajowej w  Tarnowie: 

1A- klasa wojskowa – 32 uczniów 

Rozszerzenia: język angielski, geografia 

Przedmiot dodatkowy: edukacja wojskowa 

  

1B - klasa policyjna – 16 uczniów 

Rozszerzenia: język angielski, geografia 



Przedmiot dodatkowy: wychowanie komunikacyjne (grupa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),  

  

1C - klasa policyjna – 16 uczniów 

Rozszerzenia: język angielski, geografia 

Przedmiot dodatkowy: podstawy nauk kryminologii i kryminalistyki (grupa kryminalna) 

  

1D - klasa pożarnicza – 16 uczniów 

Rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia 

Przedmiot dodatkowy: przysposobienie pożarnicze (grupa pożarnicza) 

  

1E - klasa  medyczna – 16 uczniów  

Rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia 

Przedmiot dodatkowy: ratownictwo przedmedyczne (grupa medyczna) 

  

  §3 

1. Dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum: 

 podanie do szkoły (druk dostępny na stronie elektronicznego systemu naboru po uprzednim założeniu konta i wypełnieniu 

niezbędnych danych pod adresem http://malopolska.edu.com.pl), 

 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów spoza sytemu elektronicznego, 

 poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty dla uczniów spoza sytemu elektronicznego. 

  

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej XVI LO są: 



 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 uzupełniona karta informacyjna, 

 trzy podpisane fotografie, 

 oraz, jeżeli kandydat posiada:  

o zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim potwierdzone 

przez odpowiednie komisje, 

o zaświadczenie o innych osiągnięciach np. sportowych, artystycznych, itp. 

  

 TERMINY PRZEPROWADZANIA  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami. 

   

od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 

15.00 

2. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

   

od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 

15.00 

3. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do 

których kandyduje. 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 
15.00 

  

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

 do 4 sierpnia 2020 r. 

5. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 

wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w 

 do 11 sierpnia 2020 r. 



oświadczeniach. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 12 sierpnia  2020 r.  

7. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej. 

   

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 

15.00 

  

8. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 

9. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
19 sierpnia 2020 r. 

10. 
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o 

liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 
do 20 sierpnia 2020 r. 

11. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 22 sierpnia 2020 r. 

12. 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

13. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

14. 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

          Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 

załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 



rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do 
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

            §4 

 KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne 
osiągnięcia: 

           200 punktów, w tym 

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w 
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), 

100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, 

matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych poniżej oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej z 
następujących przedmiotów: 

języka polskiego – max. 100% × 0,35 = 35 pkt 

matematyki – max. 100% × 0,35 = 35 pkt 

języka obcego nowożytnego – max. 100% × 0,3 = 30 pkt 

  

Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

- maksymalnie 72 punkty. Przy ustaleniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosuje się 
następujące przeliczenia: 

celujący - 18 pkt  



bardzo dobry - 17 pkt  

dobry - 14 pkt  

dostateczny - 8 pkt  

dopuszczający - 2 pkt  

  

Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane są na punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: 

 język polski, 

 matematyka, 

 język obcy nowożytny, 
 max(wychowanie fizyczne/informatyka)  

  

Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów przelicza się według – Rozporządzenie 
MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.8.1 

  

Dodatkowo, uczeń może uzyskać ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: 

za szczególne osiągnięcia 18 punktów, 

za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt, 

za aktywność społeczną – 3 pkt 

za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. 6.1. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach 
w roku szkolnym 2019/2020 –Zarządzenie nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

 §5 



Lista kandydatów przyjętych do szkoły ustalona zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w trakcie postępowania 
kwalifikacyjnego i ilości miejsc w szkole. 

 §6 

Przyjęcie do wybranych oddziałów uzależnione będzie od uzyskanej liczby punktów kandydatów starających się na dany kierunek. 

 §7  

Kandydaci, którzy ze względu na mniejszą liczbę punktów nie zakwalifikują się  w wybranym oddziale, mogą być przyjęci do innego 
oddziału w miarę wolnych miejsc – za zgodą uczniów i rodziców. 

§8  

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły 
w formie pisemnej złożonej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 §9 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 kwietnia 2020 r. 

  

  

  

  

  


